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บทสรุปสําหรับผูบรหิาร 
 

1. ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับสถานศึกษา 
  ชื่อสถานศึกษา  วิทยาลัยเทคนคิยะลา 
  ท่ีตั้ง   128 - 131  หมู 6  ถนนพิพิธภักดี   ตําบลสะเตง 
     อําเภอเมือง   จงัหวัดยะลา รหัสไปรษณยี 95000 
  โทรศัพท  0-7321-6769 
  โทรสาร   0-7321-3404   ,   0-7321-6770 
  เว็บไซด    www.ytc.ac.th 
 

2. ประวัติและสภาพทั่วไปโดยสังเขป 
 วิทยาลัยเทคนคิยะลา ตั้งอยูเลขที่ 128 - 131 ถนนพิพิธภกัดี หมูที่ 6 ตําบลสะเตง อําเภอเมือง 
จังหวดัยะลา  ตั้งอยูในทีด่ินพัสดุหมายเลข 11174   มีเนื้อที่ประมาณ 76 ไรเปนที่ดินราชพัสดุ
หมายเลข  11174    เปดทําการสอน เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2500   ใชช่ือ โรงเรียนชางไมยะลา  
ปการศึกษา 2503  วิทยาลัยเขารวมโครงการ สนธิสัญญาปองกันเอเซีย ตะวนัออกเฉียงใต (สปอ.)   
ปการศึกษา 2510  ไดทําการรวมโรงเรียนการชางสตรีและเปลี่ยนชื่อเปน โรงเรียนการชางยะลา   
ปการศึกษา 2522  ไดเปลี่ยนชื่อเปน วิทยาลัยเทคนิคยะลา และใชช่ือนีม้าจนปจจุบนั    
 

3. เปาหมายการพัฒนา 
 วิทยาลัยเทคนคิเทคนิคยะลา มีเปาหมายในการพัฒนาตาม  ปรัชญาวิสัยทัศน และพันธกิจ
ของวิทยาลัย   
 

 ปรัชญา   สรางวินัย   ใหวิชา   พัฒนาสังคม 
 วิสัยทัศน ป 2549 – 2553   เปนสถานศึกษาที่มีระบบการบริหารจัดการและบุคลากร 
มีองคความรู  เพื่อนําผูเรียนสูความเปนเลิศ 
 พันธกิจ   
 1.  ผลิตนักศึกษาในสาขาวิชาชางอุตสาหกรรม  พณิชยกรรม  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 2.  ใหบริการสถานประกอบการ  หนวยงานภาครัฐ  และเอกชนดานงานอาชีพ 
 3.  พัฒนาระบบการบริหารจดัการและบุคลากร 
 4.  จัดสิ่งสนับสนุนเพื่อการบริหาร  ดานกฬีา  ศาสนา  วฒันธรรม 
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4. จํานวนบคุลากร  221   คน 
 

5. จํานวนนกัศึกษา  2,421   คน 
 

6. งบประมาณดําเนินการประจําป 2552   จํานวน  68,612,380  บาท (หกสิบแปดลานหกแสน

หนึ่งหมืน่สองพันสามรอยแปดสิบบาทถวน ) 
 

7.  โครงการยุทธศาสตร การพัฒนาการอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต งบประมาณ
ประจําป 2552 
 กลยุทธที่  1   สรางขวัญกําลังใจและความปลอดภัย         จํานวน  2,140,809  บาท 
 กลยุทธที่  2  ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนใหเหมาะสมกับสถานการณ  จํานวน  730,953   บาท 
 กลยุทธที่  3  เสริมสรางเครือขายชุมชนเพือ่การอยูดีมีสุข                    จํานวน  1,106,963  บาท 
 กลยุทธที่  4  เพิ่มศักยภาพสถานศึกษาและประสิทธิภาพการเรียนรูฯ จาํนวน  1,530,000  บาท 

รวมท้ังสิ้น 5,508,725 บาท (หาลานหาแสนแปดหมื่นเจด็รอยยี่สิบหาบาทถวน) 
 

8. หลกัสูตรที่เปดสอน 
 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชพี  (ปวช.)  ประเภทวิชาชางอตุสาหกรรม  ไดแก  สาขาวิชาชาง
ยนต  สาขาวชิาชางกลโรงงาน  สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ สาขาวิชาชางไฟฟากําลัง สาขาวิชาชาง
อิเล็กทรอนิกส  สาชาวิชาชางกอสราง  สาขาวิชาชางเทคนิคสถาปตยกรรม    และประเภทวิชา
พาณิชยกรรม  คือ  สาขาคอมพิวเตอรธุรกจิ 
 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  (ปวส.)  ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม  ไดแก 
สาขาวิชาชางเครื่องกล  สาขาวิชาชางเทคนิคการผลิต  สาขาวิชาชางเทคนิคโลหะ  สาขาวิชาชาง  
ไฟฟากําลัง  สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส  สาขาวิชาชางกอสราง  สาขาวิชาชางโยธา  สาขาวิชาชาง   
เทคนิคสถาปตยกรรม  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  ไดแก  สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ และประเภท
วิชาวิทยาศาสตร  และเทคโนโลยี  ไดแก  สาขาวิชาเทคโนโลยีการยาง  สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ  และสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 
  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพครูเทคนิคชั้นสูง  (ปทส.)  ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม  
ไดแก  สาขาชางยนต  สาขาชางเชื่อมประสาน  สาขาชางไฟฟากําลัง  และสาขาชางไฟฟาสื่อสาร 
 การศึกษาระบบทวิภาค ี(DVT)  ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม ไดแก สาขาวิชาชางยนต 

 
 



 ฉ 

9. วิธีดําเนินการประกันคุณภาพภายใน 
 วิทยาลัยเทคนิคยะลา  ไดจัดทําระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอยางตอเนื่อง โดย
ใชมาตรฐานการอาชีวศึกษา ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน สําหรับวิทยาลัยเทคนิคและ
วิทยาลัยการอาชีพ   ประกอบดวย 7 มาตรฐาน 43 ตัวบงชี้ เปนแนวทางในกระบวนการบริหาร
การศึกษา  เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา   

ปการศึกษา 2552 วิทยาลัยไดดําเนินการวิเคราะหสภาพองคการ และสามารถรายงาน
จุดเดนและจุดที่ตองพัฒนา    ดังนี้ 

จุดเดน 
  1.  ระดับความเหมาะสมในการจัดสถานที่เรียน การจัดระบบความปลอดภัยของ
สภาพแวดลอม  ส่ิงอํานวยความสะดวกตลอดจน  ความเหมาะสมและเพียงพอของระบบ
คอมพิวเตอรในแตละสาขาวิชา อัตราสวนผูเรียนตอจํานวนเครื่อง 1คน: 1 เครื่อง 

 2.  สถานศึกษามีอัตราสวนของผูสอนประจําที่มีคุณวุฒิดานวิชาชีพตอผูเรียนในแตละ
สาขาวิชาไดตามเกณฑที่กําหนด และครบทุกสาขาวิชา บุคลากรไดรับการพัฒนาตามหนาที่ 
  3.  โครงการใหบริการวิชาชีพและสงเสริมความรูในการพัฒนาชุมชนและทองถ่ินไดผล
ตามเปาหมายและวัตถุประสงคที่กําหนด 
  4.  สถานศึกษาจัดสรรงบประมาณเพื่อดําเนินโครงการใหบริการวิชาชีพและสงเสริม
ความรูในการพัฒนาชุมชนและทองถ่ิน 

 5.  ทุกสาขาวิชา มีการจัดกิจกรรมและรายงานผลการจัดกิจกรรมที่สงเสริมวิชาการ 
คุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ รวมทั้งดานบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธครบทุก
ประเภท ตามเกณฑที่กําหนด 
  6.  ทุกสาขาวิชา มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษส่ิงแวดลอม วัฒนธรรม ประเพณี 
และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ครบทั้ง 2 ประเภท ตามเกณฑที่
กําหนด 

 7.  จํานวนนวัตกรรมสิ่งประดิษฐและงานวิจัย ตลอดจนโครงงานที่เปนประโยชนตอการ
พัฒนาการเรียนการสอน การประกอบอาชีพ การพัฒนาชุมชน ทองถ่ินและประเทศมีเพียงพอ ซ่ึง
สามารถนําไปสูการแขงขันเพื่อคัดเลือกเปนสิ่งประดิษฐที่มีความเปนเลิศประจําป 

 8.  วิทยาลัยฯ จัดกิจกรรมใหบริการวิชาชีพและสงเสริมความรูในการพฒันาชุมชนและ 
ทองถ่ิน 

 9.  จัดสรรงบประมาณและจัดกิจกรรมหรือโครงการที่ใหบริการวิชาชีพและสงเสริมความรู     
ในการพัฒนาชุมชน  และทองถ่ิน  เพื่อการประกอบอาชีพของประชาชน 
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   10. สถานศึกษามีการจัดทําและเผยแพรนวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ  งานวิจัย  และโครงงาน  ที่
นําไปใชประโยชนในการพัฒนาการเรียนการสอน  การประกอบอาชีพ  และ/หรือ  การพัฒนา
ชุมชน  ทองถ่ิน  และประเทศ  ซ่ึงจะนําไปสูการแขงขันในระดับชาติ 

 11. ผูบริหารมีความเปนผูนํา  มีวิสัยทัศน และความเขาใจในบริบทพื้นที่ ทั้งดานเศรษฐกิจ
การเมือง ศิลปวัฒนธรรม ของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต 

จุดท่ีตองพฒันา 
1.  ประสิทธิภาพในการตดิตอส่ือสาร เพื่อจัดเก็บขอมูลของผูสําเร็จการศึกษา 
2.  การพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะของสถานศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของ

ตลาดแรงงาน 
3.  งบประมาณที่จัดสรรสําหรับซื้อวัสดุฝก มีนอย 
4.  จํานวนผูเรียนไดรับการตรวจสารเสพติดนอยควรปรับปรุง 

แนวทางการพฒันา 
1.  พัฒนาใหผูเรียนที่สําเร็จการศึกษาไดศึกษาตอหรือ มีงานทํา เปนที่พึงพอใจของสถาน

ประกอบการและสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานอยางตอเนื่อง  
2.  พัฒนาระบบการติดตอส่ือสารระหวางวิทยาลัยฯ กับผูสําเร็จการศึกษา 
3.  ดําเนินการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษาใหตรงตามความตองการของ

ตลาดแรงงาน จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ โดยประสานงานกับหนวยงานเกี่ยวของ อาทิ 
ผูประกอบการ หอการคาจังหวัด และหนวยงานภาครัฐ ชุมชน ฯลฯ โดยดําเนินการอยางตอเนื่อง
และสม่ําเสมอ 

4.  จัดสรรงบประมาณที่เพียงพอสําหรับซื้อวัสดุฝก ครุภัณฑเพื่อการศึกษาที่ทันสมัยที่เอื้อตอ
การเรียนรูของผูเรียนอยางตอเนื่อง พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลการใชงบประมาณอยาง
ตอเนื่องและสม่ําเสมอ 

5.  เพิ่มจํานวนครั้งในการใหบริการตรวจสารเสพติดแกผูเรียน เพื่อแกปญหานักศึกษาที่อยู
ในระหวางฝกงานไดเขารับการตรวจอยางทั่วถึง กําหนดแผนปองกันนักศึกษาออกกลางคัน และจัด
กิจกรรมที่สงเสริมวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม การอนุรักษส่ิงแวดลอม วัฒนธรรม ประเพณี อยาง
ตอเนื่อง 

6.  สถานศึกษาจะจัดสรรงบประมาณและจะจัดกิจกรรมหรือโครงการที่จะใหบริการ
วิชาชีพ และสงเสริมความรูที่เหมาะสมตามความตองการของชุมชน สังคม องคกร ทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน เพื่อประกอบอาชีพของประชาชน เปนระบบสอดคลองกับแผนการบริการวิชาชีพที่
กําหนดไวอยางตอเนื่อง 
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7.  สงเสริมครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนในการสรางและพัฒนา นวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ งานวิจัย และโครงงานที่เปนประโยชนตอผูเรียน สถานศึกษา และชุมชน เปดโอกาสให
ผูสอนและผูเรียนในทุกสาขาวิชาพัฒนาและนําเสนอผลงานตอสาธารณชน จัดสรรงบประมาณ
พัฒนาผลงานของผูสอนและผูเรียนใหเกิดความตอเนื่อง 
  8.  สถานศึกษาใชภาวการณเปนผูนํา การมีวิสัยทัศนของผูบริหารในการบริหารงานดาน
การศึกษาเพื่อพัฒนาผูเรียน ทามกลางสถานการณความไมสงบ และความหลากหลายทางดาน
วัฒนธรรม  โดยใชหลักการบริหารแบบ เขาใจ เขาถึง และพัฒนา เครื่องมือในการผสมผสานความ
รวมมือของบุคลากรในสถานศึกษา  และหนวยงาน  ชุมชนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมให
เขามามีสวนรวม ในกระบวนการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณสมบัติตรงตามปรัชญาของสถานศึกษา คือ 
“สรางวินัย ใหวิชา  พัฒนาสังคม”  ตลอดจนการปลูกฝง คุณธรรม  จริยธรรม ที่ดีงามตอผูเรียน ไดมี
พัฒนาการครบทุกดานคือ พุทธพิสัย  จิตพิสัย  และทักษะพิสัย  พัฒนาศักยภาพของบุคลากรของ
สถานศึกษา ใหมีทักษะความรูที่ทันสมัยตรงตามสายงานที่รับผิดชอบ ควบคูไปกับการมีคุณธรรม 
จริยธรรม  มีจรรยาบรรณ ตรงตามมาตรฐานวิชาชีพกําหนด   พัฒนาระดับคุณภาพของการจัดระบบ
สารสนเทศใหมีฐานขอมูลทั้งหมดที่ประสานกันเปนเครือขายไดทั้งวิทยาลัยฯ  และเพื่อสามารถนํา
ขอมูลมาใชในการบริหารจัดการทุกฝาย   ทุกสาขาวิชา   และทุกงาน   ไดอยางรวดเร็ว   มี
ประสิทธิภาพ  บนพื้นฐานความปลอดภัยของขอมูล 

ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในประจําปการศึกษา  2552 

ผลการประเมิน 
มาตรฐาน ตัวบงชี ้

ดี พอใช ปรับปรงุ 

คาเฉล่ียผลการ
ประเมิน 

หมาย
เหตุ 

1 1 – 12 10 1 1 2.75  
2 13 – 27 14 - 1 2.86  
3 28 – 32 4 - 1 2.60  
4 33 – 34 2 - - 3.00  
5 35 – 38 3 1 - 2.75  
6 39 – 41 3 - - 3.00  
7 42 – 43 1 1 - 2.50  

รวม 43 37 3 3 2.79  
 


